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PREGÃO PRESENCIAL Ne 02/20
PROCESSO CPL N.e 1403/18

LICITAÇÃO, DO TIPO "MENOR PREÇO", DESTINADA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COLORIDAS

ANEXO VI - MODELO DE CARTA PROPOSTA
AO(A) PREGOEIRO(A)E SUA EQUIPE DE APOIO

Prezados Senhores,
Proposta que faz a empresa: Digital JundiaÍ Ltda - Me. inscrita no CNPJ/MF no 04.839.879/0001-10, inscrição estadual no

407.404.699.114, estabelecida a Rua Prof. Escolástica T. pontes, 88, Jardim Morumbí, Jundiaí/SP, E-mail:
citacao@dígitaljundiaí.com.br, para o objeto em epígrafe, conforme segue:
Qtde
Item

Qtde
Descrição

Eqto

franeueajplas

Cópas

Valor unit

Valor

copia

mensal

excedente

fixo(R$)

R$0,50

R$ 12.775,00

mes

l

7

Impressora Laser, conforme
especificações constantes
nos
anexos deste contrato.

30.000

20.000

Valor locação/ano (R$)
Valor cópia excedente/ano (R$)

Valor global(locação + cópia excedente) - 12 meses(R$)

R$
R$
R$

153.300,00
10.000,00
163.300,00

Valor Total por extenso R$ 163.300,00 acentoe sessentae três míl e trezentos reais)/ano
presentar:

11àJU''

Catálogo contendo as especificações técnicas dos equipamentos ofertados para aferição de sua compati
as especificações mínimas exigidas no edital.

Indica
- como preposto idóneo, para acompanhamento e a quem a URBESdeverá reportar-se para esclarecimentos de
quaisquer dúvidas referentes ao objeto licitado, o(a) Sr.(a) Diego IncisaCorrêa, Gerente de Relacionamento.
Roberto Antonío Sobrinho, CPFn' 260.406.648-35 do sócio administrador indicado

.contrato social
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Rua Prof. Escolástica T. Pontes, 88 - Jd. Morumbi - Jundiaí - SP.

Tel:(11) 4817-3444

CNPJ: 04.839.879/0001-10 - E-mail: diaitaliundiai@digitaljundiai.com.br
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Declara que

tem ciência e submissão às condições deste Edital e seus anexos, além da Lei Federal ng l0.520/02, Decreto Municipal

ng 14.576/05, e Lei Complementar n9 123/06, alterada pela Leí Complementar ng 147/14, Lei Federal ng 13.303/16 e
Regulamento Interno de Licitações da URBES,que rege a presente licitação.

não tem impedimento de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
- os valores acima descritos são líquidos, estando incluso no preço proposto todos os encargos sociais, previdenciários,
securitários e tributários, bem como todas as despesasdíretas e indíretas que possam incidir ou estar relacionadas à
execução do Contrato.

- o prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta)dias, a contar de sua apresentação,sendo prorrogável
automaticamente por iguais períodos, se não houver manifestação formal em contrário, com antecedência mínima de 5

'.inco) dias anteriores ao próximo período de prorrogação automática até a contratação, contados da entrega dos
envelopes.

Jundiaí, 18 dejlmarço d.

Roberto Antonio Sobrinho

Assinatura do representante legal da empresa
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Rua Prof. Escolástica T. Pontes, 88

Jd. Morumbi - Jundiaí - SP

Tel:(11) 4817-3444 CNPJ: 04.839.879/0001-10 - E-mail: diaitallundiai@diaitaliundiai.com.br

